OFICIÁLNY CENNÍK
RC F

PLATNOSŤ: od 1. augusta 2019

LEXUS RC F
ZVÁDZA VÁS A ROZBÚŠI VÁM SRDCE
Kupé RC F s podmanivou silou, ideálnym priľnutím k asfaltu a líniami
zjemnenými na pretekárskych dráhach určite nenechá nikoho chladným.
A prečo by vlastne chcel niekto nechať bez povšimnutia toto úžasné
športové kupé s usporiadaním sedadiel 2+2. Pohľad na RC F ihneď
rozbúši srdce vodičom, ktorí vedia oceniť nekompromisne vysoký výkon
a bezvýhradnú kultivovanosť. Pod kapotou pracuje najsilnejší motor V8
v histórii Lexusu a jeho jediným účelom je produkovať úžasný výkon.
Vychutnajte si neodolateľný zvuk medziplynu pri radení a spoliehajte sa
aj pri najvyšších rýchlostiach na diferenciál, ktorý umožňuje vektorovanie
krútiaceho momentu. RC F zhmotňuje ducha nefalšovaného pretekárskeho
kupé.
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LEXUS RC F

TECHNICKÉ ÚDAJE
RC F
MOTOR
Benzínový motor

4 969 cm3, V8 duálny VVT-i, duálny systém vstrekovania D4-S

PREVODOVKA
8-stupňová automatická prevodovka Sport Direct Shift

VÝKON
464 k

ZRÝCHLENIE (0 – 100 km/h)
4,3 s

EMISIE
Emisie CO2 – kombinovaná prevádzka

268,3 g/km*

SPOTREBA
Kombinovaná spotreba paliva

11,8 l/100 km*

KOLESÁ
Pneumatiky

vpredu 255/35 R19, vzadu 275/35 R19

Disky

kovaný hliník 19" s desiatimi lúčmi

ROZMERY
Dĺžka

4 710 mm

Šírka (so sklopenými zrkadlami)

1 845 mm

Výška

1 390 mm

Rázvor

2 730 mm

Objem palivovej nádrže

66 l

* Meranie podľa testu WLTP:
Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli namerané v kontrolovanom prostredí v súlade s požiadavkami nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1153 a jeho doplnkov na štandardnom
európskom vozidle. Spotreba paliva a emisie CO2 vášho vozidla sa môžu líšiť od nameraných hodnôt. Spotrebu paliva a emisie CO2 vozidla ovplyvňuje správanie vodiča
a ďalšie faktory (ako sú podmienky na cestách, premávka, stav vozidla, tlak v pneumatikách, namontovaná výbava, zaťaženie, počet cestujúcich ...).
TECHNICKÉ ÚDAJE
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RC F

LUXURY (SFX: CJ)

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

94 900 €

• Pneumatiky a disky:
––Kované hliníkové disky 19" s desiatimi lúčmi v tvare Y
––Pneumatiky vpredu 255/35 R19, vzadu 275/35 R19
• Ďalšie prvky exteriéru:
––Aktívny zadný spojler

• Elektronický posilňovač riadenia – EPS
• Protiblokovací systém bŕzd – ABS
• Elektronické rozdeľovanie brzdnej sily – EBD
• Brzdový asistent – BAS
• Protiprešmykový systém kolies – TRC
• Riadenie stability vozidla – VSC
• Adaptívne odpruženie – AVS
• Integrovaný systém riadenia dynamiky vozidla – VDIM
• Programovateľné VDIM (NORMAL, EXPERT, SPORT, VSC OFF)
• Asistent rozjazdu do kopca – HAC
• Brzdové kotúče Brembo s vnútornou ventiláciou,
priemer vpredu 380 mm, priemer vzadu 345 mm
• Zadný diferenciál – TVD
• Diferenciál s funkciou smerovania krútiaceho momentu
• Alarm s ochranou interiéru, so snímačom zdvihu a s imobilizérom
• Súprava na opravu pneumatík
• Parkovacie senzory
• Zadná parkovacia kamera
• Systém sledovania slepého uhla – BSM
• Lexus Safety System+:
––Prednárazový bezpečnostný systém – PCS
––Dynamický adaptívny tempomat – DRCC
––Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu – LKA
––Automatické ovládanie diaľkových svetiel – AHB
––Systém rozpoznávania dopravných značiek – RSA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE
• Sedadlá:
––Semi-anilínové kožené čalúnenie
––Sedadlo vodiča a spolujazdca elektronicky nastaviteľné (8 smerov),
sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
––Elektronicky nastaviteľná bedrová opierka vodiča
––Vyhrievanie a ventilácia predných sedadiel
• Vyhotovenie interiéru:
––Štartovanie pomocou tlačidla
––Športový volant s riadiacimi páčkami
––Vyhrievaný multifunkčný volant
––Elektronicky nastaviteľný stĺpik volantu
––Športové pedále a opierka nôh
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (s automatickou clonou)
• Ďalšie prvky interiéru:
––Dvojzónová automatická klimatizácia
––Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT/SPORT+
––Vyhrievané predné sklo, stierač s odmrazovaním
––Kartový kľúč

EXTERIÉR

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• Svetlomety:
––Trojité LED svetlomety – s automatickým nastavením výšky
––LED svetlá na denné svietenie
––Zadné LED svetlá
––Aktívne brzdové svetlá
• Sklá:
––Tepelnoizolačné tónované sklá s UV filtrom
––Stierače s dažďovým senzorom
• Vonkajšie zrkadlá:
––elektrochromatické
––elektronicky nastaviteľné, sklopné, vyhrievané
––s pamäťovou funkciou

• Aktívny akustický systém – ASC
• 10,3" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém Mark Levinson so 17 reproduktormi
• DVD prehrávač
• Vstupy AUX a USB
• Ovládač multimédií Remote Touch
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak

+ 1 999 €*
+ 1 000 €

VOLITEĽNÉ FARBY EXTERIÉRU – METALICKÉ LAKY

BIELA NOVA
(083)

TITANOVÁ SONIC
(1J7)

ČIERNA GRAFITOVÁ
(223)

ŽLTÁ ŽIARIVÁ
(5C1)

ČERVENÁ RADIANT
(3T5)

MODRÁ ZAFÍROVÁ
(8X1)

VOLITEĽNÉ FARBY INTERIÉRU
FARBA SEDADIEL

OZDOBNÉ OBLOŽENIE

KÓD

Biela

Karbónová ozdobná vložka / Striebristá karbónová ozdobná vložka

LA00 / LA01

Čierna

Karbónová ozdobná vložka / Striebristá karbónová ozdobná vložka

LA20 / LA21

Žiarivá červená

Karbónová ozdobná vložka / Striebristá karbónová ozdobná vložka

LA30 / LA31
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LUXURY

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.
*Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.

RC F

LUXURY CARBON (SFX: C9)

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

99 900 €

• Polymér vystužený uhlíkovými vláknami:
––Kapota motora, strecha
––Predný spojler
––Aktívny zadný spojler
––Zadný nárazník
––Strešná ozdobná lišta
––Prahová lišta

• Elektronický posilňovač riadenia – EPS
• Protiblokovací systém bŕzd – ABS
• Elektronické rozdeľovanie brzdnej sily – EBD
• Brzdový asistent – BAS
• Protiprešmykový systém kolies – TRC
• Riadenie stability vozidla – VSC
• Adaptívne odpruženie – AVS
• Integrovaný systém riadenia dynamiky vozidla – VDIM
• Programovateľné VDIM (NORMAL, EXPERT, SPORT, VSC OFF)
• Asistent rozjazdu do kopca – HAC
• Brzdové kotúče Brembo s vnútornou ventiláciou, priemer vpredu
380 mm, priemer vzadu 345 mm
• Zadný diferenciál – TVD
• Diferenciál s funkciou smerovania krútiaceho momentu
• Alarm s ochranou interiéru, so snímačom zdvihu a s imobilizérom
• Súprava na opravu pneumatík
• Parkovacie senzory
• Zadná parkovacia kamera
• Systém sledovania slepého uhla – BSM
• Lexus Safety System+:
––Prednárazový bezpečnostný systém – PCS
––Dynamický adaptívny tempomat – DRCC
––Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu – LKA
––Automatické ovládanie diaľkových svetiel – AHB
––Systém rozpoznávania dopravných značiek – RSA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

EXTERIÉR
• Svetlomety:
––Trojité LED svetlomety – s automatickým nastavením výšky
––LED svetlá na denné svietenie
––Zadné LED svetlá
––Aktívne brzdové svetlá
• Sklá:
––Tepelnoizolačné tónované sklá s UV filtrom
––Stierače s dažďovým senzorom
• Vonkajšie zrkadlá:
––elektrochromatické
––elektronicky nastaviteľné, sklopné, vyhrievané
––s pamäťovou funkciou
• Pneumatiky a disky:
––Tmavé kované hliníkové disky 19" s desiatimi lúčmi v tvare Y
––Pneumatiky vpredu 255/35 R19, vzadu 275/35 R19

• Sedadlá:
––Semi-anilínové kožené čalúnenie
––Sedadlo vodiča a spolujazdca elektronicky nastaviteľné (8 smerov),
sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
––Elektronicky nastaviteľná bedrová opierka vodiča
––Vyhrievanie a ventilácia predných sedadiel
• Vyhotovenie interiéru:
––Štartovanie pomocou tlačidla
––Športový volant s riadiacimi páčkami
––Vyhrievaný multifunkčný volant
––Elektronicky nastaviteľný stĺpik volantu
––Športové pedále a opierka nôh
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (s automatickou clonou)
• Ďalšie prvky interiéru:
––Dvojzónová automatická klimatizácia
––Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT/SPORT+
––Vyhrievané predné sklo, stierač s odmrazovaním
––Kartový kľúč
AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• Aktívny akustický systém – ASC
• 10,3" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém Mark Levinson so 17 reproduktormi
• DVD prehrávač
• Vstupy AUX a USB
• Ovládač multimédií Remote Touch
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak

+ 1 999 €*
+ 1 000 €

VOLITEĽNÉ FARBY EXTERIÉRU – METALICKÉ LAKY

BIELA NOVA
(083)

TITANOVÁ SONIC
(1J7)

ČIERNA GRAFITOVÁ
(223)

ŽLTÁ ŽIARIVÁ
(5C1)

ČERVENÁ RADIANT
(3T5)

MODRÁ ZAFÍROVÁ
(8X1)

VOLITEĽNÉ FARBY INTERIÉRU
FARBA SEDADIEL

OZDOBNÉ OBLOŽENIE

KÓD

Biela

Karbónová ozdobná vložka / Striebristá karbónová ozdobná vložka

LA00 / LA01

Čierna

Karbónová ozdobná vložka / Striebristá karbónová ozdobná vložka

LA20 / LA21

Žiarivá červená

Karbónová ozdobná vložka / Striebristá karbónová ozdobná vložka

LA30 / LA31

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.
*Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.

LUXURY CARBON
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RC F

TRACK EDITION (SFX: 0B)

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

109 900 €

• Polymér vystužený uhlíkovými vláknami:
––Kapota motora, strecha
––Predný spojler
––Pevný zadný spojler
––Zadný nárazník
––Strešná ozdobná lišta
––Prahová lišta
• Ďalšie prvky exteriéru:
––Titánová koncovka výfuku

• Elektronický posilňovač riadenia – EPS
• Protiblokovací systém bŕzd – ABS
• Elektronické rozdeľovanie brzdnej sily – EBD
• Brzdový asistent – BAS
• Protiprešmykový systém kolies – TRC
• Riadenie stability vozidla – VSC
• Adaptívne odpruženie – AVS
• Integrovaný systém riadenia dynamiky vozidla – VDIM
• Programovateľné VDIM (NORMAL, EXPERT, SPORT, VSC OFF)
• Asistent rozjazdu do kopca – HAC
• Červené uhlíkovo-keramické brzdové kotúče Brembo
s vnútornou ventiláciou  
• Alarm s ochranou interiéru, so snímačom zdvihu a s imobilizérom
• Súprava na opravu pneumatík
• Parkovacie senzory
• Zadná parkovacia kamera
• Systém sledovania slepého uhla – BSM
• Lexus Safety System+:
––Prednárazový bezpečnostný systém – PCS
––Dynamický adaptívny tempomat – DRCC
––Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu – LKA
––Automatické ovládanie diaľkových svetiel – AHB
––Systém rozpoznávania dopravných značiek – RSA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE
• Sedadlá:
––Čalúnenie zo syntetickej kože Alcantara
––Sedadlo vodiča a spolujazdca elektronicky nastaviteľné (8 smerov),
sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
––Elektronicky nastaviteľná bedrová opierka vodiča
• Vyhotovenie interiéru:
––Štartovanie pomocou tlačidla
––Športový volant s riadiacimi páčkami
––Manuálne nastaviteľný stĺpik volantu
––Športové pedále a opierka nôh
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (s automatickou clonou)
• Ďalšie prvky interiéru:
––Dvojzónová automatická klimatizácia
––Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT/SPORT+
––Vyhrievané predné sklo, stierač s odmrazovaním
––Kartový kľúč

EXTERIÉR
• Svetlomety:
––Trojité LED svetlomety – s automatickým nastavením výšky
––LED svetlá na denné svietenie
––Zadné LED svetlá
––Aktívne brzdové svetlá
• Sklá:
––Tepelnoizolačné tónované sklá s UV filtrom
––Stierače s dažďovým senzorom
• Vonkajšie zrkadlá:
––elektrochromatické
––elektronicky nastaviteľné, sklopné, vyhrievané
––s pamäťovou funkciou
• Pneumatiky a disky:
––Ľahké hliníkové disky 19" s desiatimi lúčmi
––Pneumatiky vpredu 255/35 R19, vzadu 275/35 R19

AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• 10,3" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém Mark Levinson so 17 reproduktormi
• DVD prehrávač
• Vstupy AUX a USB
• Ovládač multimédií Remote Touch
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak

+ 1 999 €*
+ 1 000 €

VOLITEĽNÉ FARBY EXTERIÉRU – METALICKÉ LAKY

BIELA NOVA
(083)

TITANOVÁ SONIC
(1J7)

ČIERNA GRAFITOVÁ
(223)

VOLITEĽNÉ FARBY INTERIÉRU
FARBA SEDADIEL

OZDOBNÉ OBLOŽENIE

KÓD

Žiarivá červená

Červená karbónová ozdobná vložka

FA32
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TRACK EDITION

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.
*Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.

LEXUS SAFETY SYSTEM+*
Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
Prednárazový bezpečnostný systém využíva milimetrový radar a monokulárnu
kameru pre rozpoznávanie prekážok. V prípade nebezpečenstva upozorní
vodiča zvukovým i svetelným signálom a zvýši tlak v brzdovej sústave.
Pokiaľ je už náraz nevyhnutný, automaticky sa aktivujú brzdy a pritiahnu
bezpečnostné pásy na predných sedadlách.

Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu (LKA)
Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu (LKA) využíva kameru u vnútorného
spätného zrkadla pre priebežné sledovanie polohy vozidla v danom
jazdnom pruhu. V prípade nechceného opustenia jazdného pruhu upozorní
vodiča akustickým signálom a automatickým zásahom do riadenia upraví
smer jazdy.

Dynamický adaptívny (DRCC)
s podporou pre kompletný rozsah rýchlosti jazdy
Dynamický adaptívny tempomat (DRCC) udržuje odstup od vpredu
idúceho vozidla, a to i v prípade, že vozidlo vpredu mení rýchlosť
či zastavuje. Po uvoľnení vozovky dynamický adaptívny tempomat
automaticky obnoví pôvodne nastavenú rýchlosť jazdy.

Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
Tento systém pomocou kamery u vnútorného spätného zrkadla
rozpoznáva dopravné značky a zobrazuje ich na multiinformačnom displeji.
Systém dokáže rozpoznať všetky dopravné značky, ktoré sú v súlade
s viedenskou Dohodou o cestnej premávke.

Automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
Systém automatického prepínania diaľkových svetiel (AHB) využíva po zotmení
kameru pri vnútornom spätnom zrkadle a samočinne prepína na stretávacie
svetlá vždy, keď kamera rozpozná svetlá protiidúceho vozidla alebo automobilu
idúceho vpredu rovnakým smerom. Zabraňuje oslňovaniu ostatných vodičov
bez nutnosti ručne prepínať diaľkové svetlá na stretávacie.
* Citlivosť systému sa môže meniť v závislosti od poveternostných a svetelných podmienok.
LEXUS SAFETY SYSTEM+
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LEXUS RC F – CENNÍK
AUTORIZOVANÝ PREDAJCA A SERVIS:
LEXUS BRATISLAVA – Lexus Centrum, Einsteinova 13, Bratislava | www.lexus-bratislava.sk
LEXUS ŽILINA – Dlhá 84, Žilina | Telefón: +421 41 7065 500 | www.lexus-zilina.sk

Spoločnosť Lexus kladie vysoký dôraz na ochranu životného prostredia. Maximálne sa usilujeme o to, aby naše vozidlá po celú dobu svojej životnosti – od návrhu, cez výrobu, distribúciu a predaj,
až po každodennú prevádzku – čo najmenej ovplyvňovali životné prostredie. Váš predajca Lexus vám poskytne všetky potrebné informácie o príslušných predpisoch týkajúcich sa využitia vozidiel
po skončení ich životnosti.
Ponuka platí do termínu zverejneného na internetových stránkach lexus.sk alebo do vyčerpania zásob. S ďalšími otázkami sa obráťte na autorizovaného predajcu Lexus.
Informácie o prvkoch výbavy vozidiel sú len orientačné a môžu sa meniť v závislosti od aktuálnej výroby. Maloobchodné ceny uvedené v cenníku zahŕňajú aktuálne platné clo, registračné poplatky a DPH.
Ceny sa môžu meniť v závislosti od výšky DPH alebo registračných poplatkov. Cenník sa vzťahuje iba na vozidlá objednané počas platnosti cenníka. Ceny uvedené v tejto publikácii sú len orientačné
a nemožno ich považovať za cenovú ponuku. Zoznam prvkov výbavy s cenníkom má platnosť od 1. augusta 2019 až do vydania nového cenníka.. Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.
si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny.
Modely uvedené v tejto publikácii a ich technické špecifikácie sa môžu líšiť od modelov a výbavy ponúkaných na slovenskom trhu. Prezentované fotografie alebo popisy modelov môžu prípadne obsahovať
prvky príplatkovej výbavy. Odtiene farieb zobrazené v publikácii sa môžu mierne líšiť od skutočnosti. Ponuka platí až do odvolania. Za prípadné tlačové chyby nenesieme zodpovednosť. Ak požadujete
ďalšie informácie, kontaktujte prosím miestneho autorizovaného predajcu Lexus alebo navštívte internetové stránky www.lexus.sk. © Lexus Slovenská republika.

www.lexus.sk
www.facebook.com/LexusSlovensko

